
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau merupakan Universitas

yang berlandaskan pada basis keislaman di Provinsi Riau, sesuai dengan

programnya ingin menghasilkan lulusan yang berkompeten pada bidangnya dan

memilliki karakter nilai keislaman yang tinggi dalam diri mahasiswa, sesuai

dengan visi UIN Suska Riau Mewujudkan Universitas Islam Negeri sebagai

teknologi dan seni secara integral di kawasan asia tenggara dan didukung pula

dengan beberapa misi Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk melahirkan

sumber daya manusia yang berkualitas secara akademik dan profesional serta

memiliki integritas pribadi sebagai sarjana muslim, dan Memanfaatkan ilmu

pengetahuan, teknologi dan seni sebagai pengabdian kepada masyarakat dengan

menggunakan paradigma Islami. (Panduan Akademik 2015).

Untuk membantu mewujudkan visi dan misi UIN SUSKA RIAU dibentuk

satu wadah untuk membina dan pembentukan karakter berbasis keislaman

bernama Ma’had Al-jami’ah yang merupakan bagian dari grand design

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam merealisasikan program

integrasi ilmu pengetahuan, Ma`had Al-Jami`ah dibentuk sebagai lembaga

internal yang diharapkan dapat membantu Universitas dalam menghasilkan

sarjana ulama dengan berbagai pengetahuan, sikap dan keterampilan yang baik.

Sehingga dapat mewujudkan cita-cita besar Universitas dengan lulusan-lulusan

memiliki iman yang kuat, ibadah yang benar, akhlak yang mulia, wawasan yang

luas dan kemandirian. (Mahmud, 2014)

Ma’had Al-jami’ah memiliki tiga gedung hunian mahasantri, dua gedung

Aisyah dan Khadijah untuk putri dan satu gedung Abu Bakar untuk putra, kantor

Ma’had Al-jami’ah bertempat di gedung Islamic Center. Berdasarkan data kantor

ma’had Al-jami’ah pada semester genap 2014/2015 mahasantri/wati yang
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menempati ma’had Al-jami’ah sebanyak 351 orang dengan 215 putri dan 136

putra. Jumlah tersebut akan selalu mengalami perubahan tiap semester, karena

dari kebijakan UIN Suska Riau akan mewajibkan mahasiswa tingkat pertama

menempati asrama. Untuk membantu proses pengelolaan manajemen yang baik,

perlu adanya peran teknologi informasi yang dapat memberikan kemudah kinerja

Ma’had. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada staf pengevaluasi

mahasantri pendidik, aktivitas ma’had aljami’ah yaitu mengatur pengelolaan

mahasantri menempati asrama, pembayaran menempati asrama, kegiatan

mengikuti kajian pembelajaran mahasantri, membina akhlak dan moral

mahasantri dengan basis keislaman agar tidak menyimpang dalam berprilaku.

Kondisi yang berjalan saat ini, informasi aktivitas keaktifan mahasantri

diperoleh setiap akhir semester, kantor tidak mengetahui secara realtime progres

aktivitas mengalami peningkatan atau kemunduran, sehingga terlambat dalam

pengawasan dan tindakan langsung ketika keaktifan mahasantri menurun

mengikuti kajian. Mahasantri yang tidak aktif dalam kajian adalah mahasantri

yang tidak mengikuti kegiatan kajian asrama sebanyak empat pertemuan atau

lebih, ada indikasi proses yang berjalan tidak sesuai harapan, dapat berpengaruh

terhadap kualitas pengetahuan dan pembentukan karakter mahasantri, serta dapat

menghambat tujuan Ma’had Aljami’ah. Dalam hal ini pihak yang berperan aktif

dalam menetukan tindakan dan kebijakan adalah bidang Pembinaan Mahasantri

sebagai penanggungjawab mendidik dan membina mahasantri. Kelemahan

kondisi saat ini dapat dilihat dari aspek waktu proses pengawasan dan

pengendalian yang dilakukan Bidang Pembina Mahasantri tidak dapat secara

cepat dan realtime memperoleh informasi keaktifan kajian, perizinan,

pembayaran, dan kamar, karena pengolahan yang dilakukan masih manual, tidak

mengetahui permasalahan progres yang terjadi pada keaktifan kegiatan kajian,

sehingga penyelesaian masalah terlambat. Kemudian untuk mengetahui ketertiban

mahasantri agar berada di lingkungan ma’had pada luar jam operasional, proses

izin mahasantri tidak dapat terpantau langsung, belum terdata dan tidak berjalan

baik. Mahasantri memiliki prosedur melakukan izin, ketika aturan izin tidak

dijalankan maka akan berdampak pada menurunnya kedisiplinan, mahasantri yang
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tidak disiplin perlu diambil tindakan karena memberi pengaruh negatif kepada

mahasantri-mahasantri yang lain.

Kantor ma’had memiliki website sebagai media promosi dan penyampaian

informasi pengumuman untuk mahasantri, dan sebuah sistem informasi berbasis

desktop dengan nama Sistem Pasantren Kampus berfungsi mengelola data

mahasantri/wati yang tinggal di asrama. Namun, sistem yang ada tidak dapat

membantu penyajian informasi progres aktivitas yang berjalan dalam pemantauan

keadaan asrama, sistem yang digunakan hanya bisa diakses pada lingkungan

kantor, pengelolaan dan penyimpanan data masih belum terpusat, data mahasantri

diolah pada sistem pasantren kampus, sedangkan data pembayaran, data penghuni

kamar, data kegiatan kajian asrama diolah pada Microsoft Office berupa file

dengan data yang terpisah. Hal tersebut dapat mengurangi performa kinerja dari

proses kerja yang berulang-ulang dilakukan sehingga dapat mengakibatkan

kinerja menjadi lambat.

Aktivitas yang dibahas dalam penelitian ini yaitu data keaktifan

mahasantri dalam mengikuti kegiatan kajian, perizinan mahasantri, pembayaran

asrama dan kamar. Fasilitas dalam proses pengawasan dan pengendalian aktivitas

belum tersedia, informasi yang diterima tidak secara cepat, tidak realtime, tidak

update dan akses yang lama. Berikut dapat dilihat berdasarkan indikator masalah

dari kondisi yang berjalan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Studi kasus

Fakta Masalah Penyebab Dampak

1. Informasi
aktivitas
perizinan
mahasantri
tidak diketahui
kantor

Mahasantri tidak
disiplin izin

- Kantor tidak
memiliki laporan
perizinan
- Proses izin lewat

lisan, pesan singkat,
atau telepon kepada
musyrif.

- Tidak ada
pengambilan
kebijakan
- Keaktifan kajian

menurun
- Tidak akurat

data melakukan
evaluasi
mahasantri yang
tidak disiplin
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2. mahasantri
yang tidak
mengikuti
kegiatan kajian
malam, sampel
dalam empat
pertemuan,
kelas II-A  41%
kelas II-B
40,2%
kelasIV-A
50,2%
kelas IV-B
58,3%

Kantor kesulitan
mengawasi
keaktifan
mahasantri
dalam kegiatan
kajian

- Laporan kegiatan
kajian diterima
setiap akhir
semester
- Pemeriksaan

laporan keaktifan
dengan cara manual
pada berkas
dokumen

- terlambat dalam
memberikan
kebijakan

- sulit melakukan
pengevaluasian

- proses kajian
tidak berjalan
efektif

3. mahasantri/wati
belum
melakukan
pembayaran
menempati
asrama pada
semester genap
2014/2015
sebanyak 55%.

- Kantor sulit
mengelola dan
mengawasi data
pembayaran dan
data kamar

- Proses kolektif data
dengan manual
pengumpulan berkas
dan file-file

- Tidak ada sistem
penyajian data
terpusat

- pemeriksaan data
masih manual pada
file-file Ms.Office,
dan berkas.

- kinerja kantor
masih lambat

- Informasi
diperoleh tidak
dapat secara
cepat

- kerugian pada
finance

(Data Primer, 2015)

Berdasarkan latar belakang di atas serta kebutuhan dari ma’had Aljami’ah

maka dibangunlah sebuah Sistem Informasi Manajemen Ma’had Al-jami’ah

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1.2. Rumusan Masalah

Kajian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Merancang

Bangun Sistem Informasi Manajemen Ma’had Al-jami’ah pada Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1.3. Batasan Masalah

Dalam Tugas Akhir ini, batasan masalah penelitian adalah:

1) Penelitian yang dilakukan pada Ma’had Al-jamiah UIN SUSKA RIAU

di dalam manajemen aktivitas pengawasan mahasantri.
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2) Sistem dibangun berbasis web dengan menyediakan informasi kondisi

dan perkembangan aktivitas Ma’had Aljami’ah dalam bentuk data

maupun grafik.

3) Hak akses yang terdapat pada sistem yaitu level administrator, musyrif,

muwajiih, pembina, dan pimpinan.

4) Aktivitas yang dipantau adalah aktivits keaktifan mahasantri dalam

mengikuti kegiatan kajian, perizinan, kamar dan pembayaran hunian

asrama.

5) Proses yang terdapat pada sistem adalah pengolahan data mahasantri,

kegiatan kajian, perizinan, kamar dan pembayaran hunian asrama.

6) Pada kelola pembayaran hanya tahap mengkolektif dan mengklasifikasi

data nama yang sudah membayar, belum membayar, dan terlambat

membayar (deadline bayar).

7) Output yang dihasilkan sistem adalah informasi data mahasantri,

keaktifan mengikuti kegiatan kajian, perizinan, penghuni kamar, dan

pembayaran hunian asrama.

8) Menggunakan metodologi pengembangan perangkat lunak waterfall dan

desain model sistem UML (Unified Modelling Language).

9) Metodologi yang digunakan tidak sampai pada tahap operasi dan

pemeliharaan.

1.4. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1) Untuk membangun sistem informasi Manajemen Ma’had Al-jami’ah

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2) Untuk memudahkan akses dalam memperoleh informasi aktivitas yang

berjalan pada Ma’had Aljami’ah dan membantu dalam melakukan proses

evaluasi.
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1.5. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1) Dapat memberikan kemudahan memperoleh informasi aktivitas Ma’had

Aljami’ah dalam pengelolaan, pengawasan dan pengendalian secara

realtime, cepat dan akses yang mudah.

2) Dapat membantu proses kinerja lebih selektif dan terstruktur dalam

pengelolaan aktivitas dan pembinaan mahasantri Ma’had.

1.6.  Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari empat bab dan daftar pustaka dengan sistematika
penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang pemilihan judul, rumusan

masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan

sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi penjelasan tentang teori-teori yang berasal dari

jurnal, buku serta studi kepustakaan yang digunakan sebagai

landasan teori dalam pembuatan tugas akhir ini.

BAB III METEODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang tahapan-tahapan serta metode

penelitian yang akan digunakan dalam penelitian tugas akhir ini.

Baik metodologi pengembangan sistem, analisa, perancangan,

implementasi hingga testing.

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

Menjelaskan hasil analisa dan perancangan sistem yang digunakan

pada saat ini, dan analisa sistem baru yang akan diusulkan pada

Ma’had Aljami’ah.

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

Menguraikan tentang Pengujian terhadap sistem yang berjalan dan

kegiatan implementasi sebelum rancangan sistem dapat digunakan
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dan siap untuk di operasikan.

BAB VI PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran mengenai mekanisme sistem

informasi Kelola Aktivitas Ma’had Aljami’ah dan sekaligus

menutup laporan tugas akhir ini.


